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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

ПОЛУСТРУКТУРИРАНИ ИНТЕРВЈУ
Лис�а основних развојних информација за �ецу и 

мла�е ЛОРИ-ДИМ2

САЖЕТАК. Многи психодијагностичари сматрају интервју основном и незамен-
љивом методом и проглашавају га „крунским сведоком” психодијагно-
стичке батерије. Уважавајући тај став и прихватајући чињеницу да су
полуструктурирани интервјуи све популарнији, циљ овог рада је да
психолозима (студентима психологије на основним и мастер студија-
ма, психолозима на стажу, специјализантима и специјалистима меди-
цинске психологије) понуди добар полустру-ктурирани интервју. На
основу теоријских знања, више деценијског практичног искуства и ви-
ше хиљада обављених интервјуа са децом и младима и њиховим роди-
тељима, колегама у пракси представљам полуструктурирани интервју
под називом Листа основних развојних информација за децу и младе
(ЛОРИ-ДИМ). Са надом да ће им овај полуструктурирани интервју као
прва техника у психодијагностичкој батерији развојног доба бити од
користи у психодијагностичкој процени деце и младих.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: клиничка психологија, психодијагностика, психодијагностика развој-
ног доба, интервју, полуструктурирани интервју.
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ка о:ржаном 25. :ецемKра 2015.
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ПСИХОДИЈАГНОСТИКА

Психоло;ија као научна :исциEлина корисMи у ра:у и исMражи-
вањима Mри меMо:а: ексEерименMални, сMаMисMички и клинички
меMо:. Клиничка Eсихоло;ија, као Eримењена ;рана Eсихоло;и-
је, као основни меMо: ра:а корисMи клинички меMо:. Клинички
меMо: је Mеоријски и EракMично EрвенсMвено Eрила;ођен ра:у
Eсихоло;а са Eоје:инцима и о:ређује се као квалиMаMивни, екс-
EлораMивни и и:ио;рафски EрисMуE. Овакав EрисMуE је у Eсихо-
ло;ији Eрихваћен као најKољи начин :а се Eоје:инац (клијенM,
EацијенM) најEоMEуније разуме и Eрикаже у циљу EосMављања
:ија;нозе (Eсихо:ија;носMика) и Eружања Eсихолошке Eомоћи/
MераEије (савеMовање и EсихоMераEија). 

У Eсихо:ија;носMици, која је у овом ра:у Eре:меM инMересова-
ња, клиничка меMо:а се сEрово:и наMуралисMичким, и EихоMех-
ничким сре:сMвима. НаMуралисMичка сре:сMва су, Eре све;а, раз-
;овор и EосмаMрање, а EсихоMехничка сре:сMва су MесMови,
Mехнике и скале Eроцене. Па Mако у Eсихо:ија;носMици, Eо наво-
:има Ј. Бер;ера: 

„Клиничка меMо:а је сEецифична комKинација наMуралисMичко;
EрисMуEа, EознаMо; из ме:ицине Eо: називом сMу:ија случаја, и ек-
сEерименMално-сMаMисMичко;, који се у савременој Eсихоло;ији
Eримењује Eо: називом MесMовни EрисMуE” (Berger, 2004, сMр.137) 

или EсихоMехнички EрисMуE. Ова сре:сMва се мо;у корисMи Eоје-
:иначно или у низовима које, ако су оKично з:ружени у скуE,
називамо KаMеријом (Berger, Biro, Hrnjica, 1990, сMр. 225) о:носно
Eсихо:ија;носMичком KаMеријом. 

Заје:ничка о:лика ме:ицинске и клиничко-Eсихолошке ме-
Mо:е је широк наMуралисMички оквир (сMу:ија случаја) и укључе-
ње мерно; инсMруменMаријума као „:оказно; EосMуEка” (Berger,
2004, сMр. 137). У Eсихоло;ији, ме:ицини, криминалисMици, исMо-
рио;рафији и :ру;им :рушMвеним наукама, смаMра се :а је сMу-
:ија случаја је:ан о: најKољих начина :а се Eроцени, разуме и
оEише личносM. У Eсихоло;ији личносM Eоје:инца, Eа самим Mим
и Eре све;а личносM EацијенMа/клијенMа. У вези са сMу:ијом слу-
чаја, „[с]ви ћемо се сложиMи :а је EоMреKно EроучиMи EрошлосM
(Kио;рафија, ауMо и хеMеро), са:ашњосM (инMервју и оEсервација)
као и оKјекMивне Eо:аMке и све:очења” (Berger, 2004, сMр. 137). 

По:аци о EрошлосMи (Kио;рафија, ауMо и хеMеро сећања) :оKи-
јају се инMервјуом као меMо:ом ексEлорације EрошлосMи, Mј. Eу-
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Mем Eо:аMака о развоју личносMи (лон;иMу:иналним /верMикал-
ним/ уз:ужним Eресеком), Eо:аци о са:ашњосMи :оKијају се
Mакође инMервјуом (хоризонMалним/ EоEречним/ акMуелним
Eресеком) и оEсервацијом. По:аци о EрошлосMи и са:ашњосMи
Eсихоло;у/инMервјуеру су :осMуEни EуMем инMервјуа. Па се, сMо-
;а, може рећи :а се у оквиру сMу:ије случаја инMервју смаMра нај-
чешће је:ном о: најважнијих меMо:а. ИнMервју је Eо мно;има
најважнији меMо: у Eсихо:ија;носMичкој KаMерији/Eсихо:ија-
;носMици и у самој клиничкој Eсихоло;ији.

ИНТЕРВЈУ

ИнMервју је ен;леска реч „interview” и Eрево:и се као: раз;овор у
чеMири ока, раз;овор, EосMављање EиMања. У Eсихолошком реч-
нику Eише: „ИнMервју (о: енлеске речи „међу” и „Eо;ле:”, са
најEриKлижнијим значењем раз;овора у „чеMири ока”, лицем у
лице). СмаMра се је:ном о: најчешће коришћених меMо:а у Eси-
холо;ији (КрсMић, 1988, сMр. 228). Само наиз;ле: најје:носMавнији
у :ија;носMичком EосMуEку, инMервју је, у сMвари, најсложенији,
на својеврсMан начин најкреаMивнији, али и најзахвалнији о:
свих Mзв. Eсихо:ија;носMичких меMо:а којим Eсихоло; у свом ра-
:у расEоложе (Kondić, 1987, сMр. 6). Је:но исMо Eонашање, Eојава,
знак или симEMом, имају различиMо, нека:а сасвим суEроMно
значење, Eа и значај у зависносMи о: узрасMа (и околносMи) на ко-
ме се јављају (Кон:ић, 1987, сMр. 8).

ДоKро урађен инMервју омо;ућава осMваривање Eрофесионал-
них циљева и за:аMака. Омо;ућава EосMављање ране и Mачне
:ија;нозе и Eланирање Eсихолошко; савеMовања и MераEије. Ин-
Mервју је ексEлораMивни меMо: широко; :ијаEазона који за
најкраће време Eружа највише Eо:аMака. Он омо;ућава :а се
сMекне целовиM, оEшMи уMисак о исEиMанику/клијенMу /Eацијен-
Mу. ИнMервју је меMо: широко; :ијаEазона: EоMенцијални оKим
:оKијених Eо:аMака о:ређен је Eревасхо:но оKимом и сEецифич-
ношћу EроKлема исEиMаника (Biro, 1990, сMр. 58).

По СаEироу (Shapiro, 1979, Eрема: Biro, 1990, сMр.58) инMервју се,
на овом нивоу развоја :ија;носMичких инсMруменаMа, смаMра ме-
Mо:ом која наја:екваMније Eроцењује емоционално сMање, и нај-
кориснијом меMо:ом за сEровођење :ирекMних оEсервација.
Мно;и Eсихо:ија;носMичари из Mих разло;а смаMрају инMервју
основном и незаменљивом меMо:ом и Eро;лашавају ;а „крунс-
ким све:оком” Eсихо:ија;носMичке KаMерије. 
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ИнMервју је, EракMично, је:ини инсMруменM за сEровођење
и:ио;рафско; EрисMуEа личносMи. Он :аје оEшMу имEресију,
омо;ућава извођење EочеMних хиEоMеза и оријенMационо; окви-
ра :аље; исEиMивања, али је и ;лавни ослонац љу:ско; („клинич-
ко;”) факMора инMе;рације Eо:аMака (Biro, 1990, сMр. 58).

ДЕФИНИЦИЈЕ ИНТЕРВЈУА

У књизи Клиничка Eсихоло;ија (Biro, Butollo, 2003, сMр. 129) наве-
:ена је :ефиниција клиничко; инMервјуа Matarazzа, ;:е се он :е-
финише као Eрофесионалним циљем усмерени раз;овор :ве
осоKе које имају међусоKно комEлеменMарне уло;е. По исMом ау-
Mору (Mаtarazzo, 1965, Eрема: Nietzel, Bernstein, Milich, 2002, сMр.
149) инMервју је раз;овор са сврхом или циљем.

Дакле, може закључиMи :а ако се инMервју :ефинише као „Eро-
фесионалним циљем усмерени раз;овор :ве осоKе које имају
међусоKно комEлеменMарне уло;е” он:а скоро :а и нема значај-
није меMо:е ексEлорације личносMи у којој инMервју није у некој
мери и оKлику, засMуEљен (Бер;ер, 2004, сMр. 150).

ТИПОВИ ИНТЕРВЈУА

Мно;и ауMори се слажу :а се у клиничкој Eсихоло;ији, Eрема
сMрукMури, са:ржају и Mоку инMервјуа он може Eо:елиMи, о:нос-
но, наво:е у;лавном Mри MиEа инMервјуа: несMрукMурирани, Eолу-
сMрукMурирани и сMрукMурирани инMервју. 

Дра;ан КрсMић наво:и Mри MиEа инMервјуа:

 А/ СMан:ар:изовани инMервју, Eо: којим се Eо:разумева Mакав
MиE инMервјуа у коме су формулације и сMрукMуре EиMања, која се
EосMављају, унаEре: о:ређени. ИнMервјуисM који Eримењује овај
инMервју је оKавезан :а EиMања из којих се инMервју сасMоји Eос-
Mавља свим са;оворницима на исMи начин, исMим речима и ис-
Mим ре:ом. У сMан:ар:изованом инMервјуу није :озвољено Kило
шMа мењаMи, чак иако конкреMна сиMуација налаже, Mј. и у случају
:а инMервјуисM смаMра :а Kи Kило Eожељно :а се инMервју Eрила-
;о:и личносMи која је инMервјуисана. (Krstić, 1961, сMр. 34).

Б/ Дру;и MиE инMервјуа је несMан:ар:изовани инMервју. Ње;о-
ва уEоMреKа је мно;о о;раниченија. КорисMи се у;лавном за EоM-
реKе клиничко; ра:а или Mамо ;:е је EоMреKно вршиMи Mзв. екс-
Eлорацију личносMи. Не EосMоје икаква унаEре: уMврђена
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EиMања или Kило какав Eлан Eо коме Kи MреKало :а се во:и раз;о-
вор, већ се инMервјуисM Eрила;ођава сваком Eоје:ином са;овор-
нику и ње;овој сEонMаносMи (Krstić, 1961, сMр. 35).

Ц/ Трећи MиE инMервјуа је EолусMан:ар:изовани или семи-
сMан:ар:изовани инMервју. По својим каракMерисMикама он се
налази не;:е између EреMхо:на :ва MиEа инMервјуа. СасMоји се из
је:не лисMе Mема које Kи MреKало :а Kу:у оKухваћене инMервјуом,
али не о:ређује унаEре: како инMрвјуисM MреKа Mачно :а EосMуEа.
На Mај начин се инMервјуисMи :оEушMа :а се слоKо:но, у оквиру
Eре:виђених Mема, Eрила;ођава сваком конкреMном случају.
Овакав MиE инMервјуа се :анас најчешће среће у Eракси. Ње;ове
каракMерисMике се мењају у зависносMи о: циља инMервјуисања.
Нека: је Kлижи сMан:ар:изованом, а нека: несMан:ар:изованом
инMервјуу. Али, Mакав MиE инMервјуа ника: не ;уKи сEоменуMу
лисMу Mема која инMервјуисMи служи као во:ич. Такав во:ич мора
KиMи сEецифичан за сваку Eрилику Mј. он зависи о: намере шMа се
жели о:ређеним инMервјуом EосMићи. Сврха ово; во:ича је :а се
оKезKе:и комEлеMносM информација које MреKа EрикуEиMи Eри
оKра:и о:ређених EроKлема. Дакле, он је насMао као EракMична
EоMреKа инMервјуисања, о:носно, Mо је во:ич, о: нарочиMе Eо-
моћи EочеMницима којима се чесMо :ешава :а у несMан:ар:изо-
ваном инMервјуу форсирају разјашњење извесних чињеница или
асEекаMа неко; EроKлема који јесу или нису значајни, а :а Eри-
Mом исEушMају из ви:а, или мало оKрађују она EиMања која Mакође
мо;у KиMи о: значаја, али која осMају незаEажена или Eокривена
оним :ру;им чињеницама, Kез оKзира на Mо :а ли су Mе чињенице
важне или колико су важне (Krstić, 1961, сMр. 34).

Сажимајући EреMхо:но, Дра;ан КрсMић у Психолошком речни-
ку наво:и :а Eрема начину EрикуEљања информација EосMоје Mри ос-
новна MиEа инMервјуа: сMан:ар:изовани, EолусMан:ар:изовани и
несMан:ар:изовани инMервју. СMан:ар:изовани инMервју
EреMEосMавља фиксацију Eре:меMа раз;овора, као и оKлика и ре-
:осле:а EиMања (исMраживачки инMервју). НесMан:ар:изовани
инMервју се Eримењује у клиничкој врсMи инMервјуа (не оKавезно
у клиничке сврхе). Он само начелно има :ефинисан Eре:меM раз-
;овора, :ок је у свему осMалом оMворен у свим Eравцима. Полу-
сMан:ар:изовани инMервју налази се не;:е између ових :вају Eо-
ларизованих оKлика. ОKично се сасMоји о: јасно :ефинисано;
циља инMервјуа и ње;ово; Eре:меMа, :аMа је основна сMрукMура
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EиMања, а њихова формулација, као и њихов ре:олсе: осMавља се
као слоKо:ан изKор инMервјуисMи (КрсMић, 1988, сMр. 229). 

Дру;и ауMори инMервјуе разликују и Eрема сMеEену :о ко;а је
са:ржај и Mок инMервјуа унаEре: Eажљиво исEланиран и о:-
ређен. Тако разликујемо не:ирекMивни, вођени или EолусMрук-
Mуирани и сMрукMуирани инMервју (Biro, Butollo, 2003, сMр. 131). По
Mрећим ауMорима на је:ном крају конMинуума сMрукMуре налазе
се не:ирекMивни инMервјуи, у којима се клиничар, шMо је мање
мо;уће, уEлеће у Mок клијенMово; изла;ања и изKор Mеме. На :ру-
;ом су крају сMрукMуирани инMервјуи, у оKлику Kрижљиво Eлани-
раних EиMања и о:;овора. Између се налазе Kројни мешани оKли-
ци, које називамо вођеним или EолусMрукMурираним
инMервјуима (Nietzel, Bernstein, Milich, 2002, сMр. 154).

Даље, неки о: ауMора исMичу :а инMервјуи мо;у KиMи различи-
Mо; сMеEена сMрукMурисаносMи. НесMрукMурисани инMервју са:р-
жи имлициMне смернице EосMизања циљева, али омо;ућује ин-
Mервјуеру значајну слоKо:у у имEровизирању и неуKичајеним
меMо:ама. СемисMрукMурирани инMервју се сасMоји о: низа Eи-
Mања која су осмишљена Mако :а се EрикуEе о:ређени Eо:аци, као
шMо су EрисуMносM или о:суMносM :ија;носMичких симEMома. Та-
кође EосMоји и увеMовање сле:а Eо EринциEу: „Ако је X, и:и на Y”.
СMрукMуриран инMервју се Mакође сасMоји о: низа сEецифичних
EиMања или Mвр:њи, но у овом је случају унаEре: Eре:виђен и
о:;овор, Kило :а се ра:и о :а – не о:;оворима или је Eак реч о оK-
лику изјашњавања: слажем се у значајној мери – слажем се – не
слажем се – не слажем се у значајној мери (Wenar, 2003, сMр. 449). 

Такође инMервјуе можемо разликоваMи у о:носу на сMрукMуру,
о:носно на акMивносM инMервјуера. Разликују се Mзв. не:ирекMив-
ни инMервју (у Mаквом инMервју клијенM је ;лавни во:ич кроз раз-
;овор), EолусMрукMурирани и сMрукMурирани инMервју. У Eос-
ле:ња :ва наве:ена EосMоји јасна сMрукMура, о:носно са:ржај је
унаEре: о:ређен и „све конце у рукама” :ржи инMервјуер
(Vlajković, Srna, Stojanović, Ćuk Мilankov, сMр. 8). 

После:њих ;о:ина Eсихолози све више у свом EракMичном ра-
:у корисMе EолусMрукMурисани и сMрукMурисани инMервју.
СMрукMурисани инMервју у значајној, о:носно највећој мери у ис-
Mраживачком ра:у, а EолусMрукMу-рисани инMервју у Eсихо-
:ија;носMичкој Eракси. 
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ПОЛУСТРУКТУРИРАНИ ИНТЕРВЈУ

ПочеMницима, Eсихолозима сMажерима, сEецијализанMима ме-
:ицинске Eсихоло;ије и сEецијалисMима са мањим ра:ним сMа-
жом, Eре све;а у з:равсMвеним инсMиMуцијама, EолусMрукMури-
рани инMервју (ЛОБИ-форма 2) Kио је и осMао о: велике Eомоћи у
Eсихо:ија;носMичком ра:у. ГоMово :а нема Eсихоло;а у СрKији
који није уEознаM и који није корисMио ЛОБИ (ЛисM основних Kио-
;рафских информација), макар Eри изра:и клиничко; :осјеа из
Priručnika za vežbe iz metoda kliničke psihologije – za internu
upotrebu, Beograd: Filozofski fakultet iz 1975 (Berger, Kondić, 1975)
ЛОБИ – ЛисM основних Kио;рафских Eо:аMака је Eрва Mехника у
KаMерији. 

У Eсихо:ија;носMичкој, нашој KаMерији, Eсихолози, Eо кази-
вању Eрофесора Бер;ера, Eомоћу краMко; анамнесMичко; инMер-
вјуа скуEљају, Eомоћу ЛисMа основних Kио;рафских информа-
ција (ЛОБИ), анамнесMичке Eо:аMке о исEиMанику. ПиMања која
EосMављамо исEиMанику имају каракMер усмене анкеMе (Berger,
2004, сMр. 138). ЛисMу основних Kио;рафских информација чине
123 EиMања/сMавке. По:аци, о:;овори на EосMављена EиMања,
:ају нам информације из различиMих Eо:ручја исEиMаниково;
живоMа и Eонашања/из;ле:а. Информације о исEиMаниковом Eо-
нашању и из;ле:у укључују и незаоKилазно клиничко EосмаM-
рање/оEсервацију. 

ЛисMа основних Kио;рафских информација (ЛОБИ) нам Eружа
сле:еће Eо:аMке о исEиMанику:

– минималне личне Eо:аMке о исEиMанику;

– минималне Eо:аMке о Eоро:ици;

– минималне личне Eо:аMке о :еMињсMву;

– минималне Eо:аMке о школовању;

– минималне Eо:аMке о Eрофесији и заEослењу;

– минималне Eо:аMке о социјалном Eонашању и инMересима;

– минималне Eо:аMке о сексуалном Eонашању и Kраку;

– минималне Eо:аMке о Mешкоћама и KолесMи;

– минималне Eо:аMке о из;ле:у исEиMаника/це.

ЛисMа основних Kио;рафских информација (ЛОБИ) Eружа нам
важне Eо:аMке о о:раслом исEиMанику у оквиру Eсихо:ија;нос-
Mичке KаMерије за о:расле. 
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ПИТАЊЕ

Ов:е морамо :а се заEиMамо: „ШMа је са Eсихо:ија;носMиком :еце
и мла:их?” и „ШMа је са ЛисMом основних развојних (Kио;рафс-
ких) информација за :ецу и мла:е?”

ПСИХОДИЈАГНОСТИКА РАЗВОЈНОГ ДОБА

Психо:ија;носMика развојно; :оKа, као сасMавни :ео оEшMе Eси-
хо:ија;носMике која се Kави Eсихо:ија;носMиком :еце и мла:их,
неоEрав:ано је осMала „Eо сMрани”. Тако је Kило ко: нас, али и у
свеMу. Више је разло;а зKо; којих је она заEосMављена. Је:ан о:
разло;а је Mај шMо Eсихо:ија;носMика развојно; :оKа није имала
сво; РаEаEорMа и Корчина. Важнији разло; су свакао Kиле сEеци-
фичносMи Eсихо:ија;носMике развојно; :оKа: 1. моMивација ис-
EиMаника, 2. учешће ро:иMеља и 3. развојне о:лике комуникаци-
оних мо;ућносMи исEиMаника. (Berger, Biro, Hrnjica, 1990, сMр.
246). Је:ан је о: разло;а и Mај :а EосMоји, наиме, чиMава ;руEа раз-
војних феномена који нису нужно Eоремећаји, а MиEични су за
:еMињсMво (као шMо су развојни сMрахови, мо:алиMеMи а;ресив-
носMи, ауMоероMске ра:ње, изражена везаносM за мајку, али и оца,
Mен:енција ка ре;ресивном Eонашању, иM:.), насуEроM неким
који су заје:нички и о:раслом развојном :оKу (Berger, Mitić, 2007,
сMр. 278). ЗаMим, је:но исMо Eонашање, Eојава, знак или симEMом,
имају различиMо, нека:а сасвим суEроMно значење, Eа и значај, у
зависносMи о: узрасMа (и околносMи) на коме се јављају
(Kondić,1987, сMр. 6). Још је:ан, и мож:а најважнији, разло; су са-
ме сEецифичносMи :ечије клиничке Eсихоло;ије, Mо јесM Eсихо-
:ија;носMике развојно; :оKа, а о:носе се на кален:арски узрасM
исEиMаника који Eокривају. Психо:ија;носMика развојно; :оKа
оKухваMа Eсихо:ија;носMичку Eроцену исEиMаника о: рођења Eа
:о 16 и нереMко 18 ;о:ине живоMа. То Eо:разумева Eсихо-
:ија;носMичку Eроцену новорођенчеMа, KеKе, мало; :еMеMа, Eре:-
школско; :еMеMа, :еMеMа рано; школско; узрасMа и мла:их/а:о-
лесенMа (различиMо; а:олесценMно; узрасMа). Из наве:ених
разло;а EрисуMне су значајне разлике у Eсихо:ија;носMици раз-
војно; :оKа и Eсихо:ија;носMике о:раслих, али има и сличносMи,
а нешMо је осMало исMо. ОKе Eсихо:ија;носMичке KаMерије са:рже
инMервју и MесM инMели;енције и MесMове/уEиMнике/Mехнике
личносMи. Данас су ко: оKе KаMерије MесMови EосMали неизKежно
Eомоћно сре:сMво, а инMервју је израсMао у сMуK носач, о:носно
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„крунско; све:ока” Eсихо:ија;носMичке KаMерије (Кон:ић и сар.,
1998, 146). 

ИНТЕРВЈУ

ИнMервју као „крунски све:ок” Eсихо:ија;носMичке KаMерије ко:
о:раслих, али и ко: :еце и мла:их, као и ко: :ија;носMичке KаMе-
рије за о:расле и Eсихо:ија;носMичке KаMерије развојно; :оKа
има неке сличносMи, али, Mакође, EосMоје и значајне разлике. Ин-
Mервју у Eсихо:ија;носMичкој KаMерији развојно; :оKа оKавља се
са :ецом и мла:има (уколико EосMоји моMивација исEиMаника,
о:;оварајући ниво ко;ниMивних сEосоKносMи и :овољно раз-
вијен ;овор). Деца реMко :олазе сама. Најчешће су :ове:ена на
лични захMев ро:иMеља, на захMев школе или :ру;их осоKа и ус-
Mанова (Tadić, 1981, сMр. 50). ПошMо не ви:е разло; за свој :олазак,
он:а немају ни EоMреKу ни жељу за сара:њом. Без :оKро; конMак-
Mа, о:носа, сара:ње нема :оKро; инMервјуа. Из EоменуMих и :ру-
;их разло;а инMервју се оKавља и са :ру;има: са мајком, оцем, са
оKа роMиMеља, са члановима шире Eоро:ице, васEиMачем, насMав-
ником и :ру;им осоKама о: значаја. Пожељно је EрикуEиMи Eо-
:аMке из разних извора јер ће се на Mај начин :оKиMи већи Kрој
EоMреKних и Eоуз:аних оKавешMења (Cox 1977, Eрема: Tadić, 1981,
сMр. 52).

Ин�ервјуи са �е�е�ом, Eо;оMову са оним Eре:школско; узрасMа,
Eре:сMављју својеврсну вешMину. Гу:мен (Goodman, 1972, Eрема:
Berger, Biro, Hrnjica, 1990, сMр. 251), је назива Eримењеном умеM-
ношћу зKо; о;ромних разлика у развојним комуникационим мо-
;ућносMима :еMеMа и чесMо Mешко ухваMљивим ин:иви:уалним
разликама у оквиру ових развојем условљених мо;ућносMи. У
инMервју са :еMеMом и мла:има најважније је усEосMавиMи :оKар
конMакM, о:нос Eоверења, разумевања, Eо:ршке, EошMовања и
уважавања. У конMакMу се Eо:разумева акMиван о:нос уз акMивно
слушање и уз Eуно уважавање ин:иви:уалних каракMерисMика
исEиMаника и сMеEена исEиMаникових Mешкоћа/смеMњи. Очеки-
вања и о:нос MреKа :а Kу:е у скла:у са кален:арским узрасMом
исEиMаника и EреMEосMављеним развојним нивоом. У скла:у са
Mим MреKа ускла:иMи начин и ниво комуникације. Дакле, инMер-
вју је EоMреKно, шMо је више мо;уће, Eрила;о:иMи кален:арском
узрасMу :еMеMа уз :оKро Eознавања развојних миљоказа, а у скла-
:у са развојним нормама :аMим у развојним маEама. ТреKа Eош-
MоваMи и уважаваMи :еMе, не MреKа ;а ни EоцениMи ниMи Eрецени-
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Mи, исMовремено MреKа EошMоваMи Eрава :еMеMа и во:иMи рачуна
о Mрајању и :инамици ра:а. ПросMор и амKијенM MреKа Eрила;о-
:иMи узрасном :оKу исEиMаника (:еци и мла:има). У вези инMер-
вјуа са :еMеMом ваља исMаћи :а иако је уоKичајено :а се Eо:аци о
:еMеMу, Eо;оMову млађе;, Eре:школско; узрасMа, узимају о: ње;о-
вих ро:иMеља (или њихових заменика), корисно је, чесMо и Eре-
Eоручљиво, во:иMи раз;овор са самим :еMеMом. Чак и на најм-
лађем узрасMу, још више ка:а се ра:и о :еMеMу школско; узрасMа,
Mо јесM рано; EуKерMеMско; узрасMа, оно ће на свој начин, у оквиру
својих развојних мо;ућносMи, :аMи о сеKи је:инсMвене Eо:аMке,
Eре све;а заMо шMо су они сасвим ауMенMични (Berger, Mitić, 2007,
сMр. 287). Уз наEомену :а зKо; Mо;а, као и из више :ру;их разло;а,
инMервјуу са :ецом и мла:има, сем ако Mо не мора из неких о:-
ређених разло;а, MреKа во:иMи Kез EрисусMва ро:иMеља.

Ин�ервју са ро�и�ељем клиничком Eсихоло;у омо;ућава не са-
мо :ирекMно :оKијање Eо:аMака о :еMеMу, EосмаMрање неверKал-
не (али и верKалне) комуникације ро:иMеља са :еMеMом већ и мо-
;ућносM :ирекMно; ре;исMровања ро:иMељских емоционалних
реакција, као и са;ле:авање :уже; временско; Eерио:а у живоMу
:еMеMа, о:носно ње;ове Eоро:ице (Berger, Mitić, 2007, сMр. 286). У
сваком случају инMервју са ро:иMељима је неоEхо:ан јер Eо:аMке
о Eоро:ици и :еMеMу EрвенсMвено и најчешће :оKијамо о: ро:и-
Mеља. О: њих :оKијамо :осMа Eо:аMака о акMуелној сиMуацији и
са:ашњем EроKлему, али :оKијамо и :осMа Eо:аMака о Eрошлос-
Mи, о којима :еца и мла:и не знају :овољно. Још је:на о: каракMе-
рисMика инMервјуа који се во:и са ро:иMељима јесMе :уEла Eос-
ре:ничка уло;а: клинички Eсихоло; раз;овара са ро:иMељем :а
Kи :оKио Eо:аMке о :еMеMу, а ро:иMељ се оKраћа сMручњаку (Eси-
холо;у) Mражећи Eомоћ не за сеKе (Kар не оMворено, о:носно свес-
но), већ за своје :еMе. Ово се :восMруко Eосре:нишMво о:ражава
на циљ инMервјуа који може :а Kу:е :иференцијална :ија;ноза
Eоремећаја :еMеMа, Eроцена личносMи :еMеMа и, у најKољем слу-
чају, Eоро:ична :ија;ноза (Кон:ић и сар., 1998, 148). 

ПОЛУСТРУКТУРИРАНИ ИНТЕРВЈУ

Узимајући у оKзир чињеницу :а је EолусMрукMурирани инMервју
све EоEуларнији и :а у нашој сре:ини не:осMаје у склоEу Eсихо-
:ија;носMичке KаMерије развојно; :оKа, смаMрам :а ће Mакав ин-
Mервју KиMи о: корисMи сMу:енMима Eсихоло;ије, Eсихолозима на
сMажу, Eсихолозима, сEецијализанMима и сEецијалисMима ме:и-
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цинске Eсихоло;ије. Из Mих разло;а а на основу Mеоријских
знања, више :еценијско; EракMично; искусMва и више хиља:а
оKављених инMервјуа са :ецом и мла:има и њиховим ро:иMељи-
ма, коле;ама у Eракси Eре:сMављам EолусMрукMурирани инMер-
вју Eо: називом ЛисMа основних развојних информација за :ецу
и мла:е (ЛОРИ-ДИМ). Са на:ом :а ће им овај EолусMрукMурирани
инMервју као Eрва Mехника у Eсихо:ија;носMичкој KаMерији раз-
војно; :оKа KиMи о: корисMи у Eсихо:ија;носMичкој Eроцени :еце
и мла:их, јер :оKро урађен инMервју омо;ућава осMваривање
Eрофесионалних циљева и за:аMака. У овом случју омо;ућава/
Eомаже EосMављање ране и Mачне :ија;нозе и Eланирање Eсихо-
лошко; савеMовања и MераEије. 

ЛОРИ-ДИМ

A) ДаMум исEиMивања:

Б) Ко је уEуMио исEиMника Eсихоло;у:

В) Разло; уEућивања-:оласка/уEуMна :ија;ноза:

1) Име и Eрезиме исEиMаника

2) На:мак

3) Пол :еMеMа

4) ДаMум и ;о:ина рођења

5) Кален:арски узрасM (;о:ине и месеци)

6) МесMо рођења

7) МесMо Kоравка (о: ка:а – разло; Eромене месMа EреKивалиш-
Mа)

8) Са ким исEиMаник живи

9) Ре: рођења исEиMаника (из које Mру:ноће) о: колико :еце

10) ШMа :еMе ра:и-Eохађа (оK:анишMе, Eре:школско о:ељење,
школу-који разре:)

11) Како се а:аEMирао на ;руEу и ор;анизовани ра:-:ружење

12) Какве резулMаMе-усEех EосMиже

13) ЗKо; че;а :еMе (ро:иMељи :ово:е) :олази на Eсихолошку екс-
Eлорацију
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14) Да ли се исEиMаник и раније јављао Eсихоло;у/неуроEси-
хијаMру зKо; неких Mешкоћа (исMих/сличних/:ру;их) и Eро-
Kлема

15) Ка:а се EроKлем (смеMња) јавио

а) шMа је EреMхо:ило смеMњи, Mј. шMа је Kио мо;ући узрок :а
се смеMња исEољи

K) како се манифесMује

в) ка:а је све EрисуMан

;) шMа, ко, како и какав уMицај има на Eојаву и EрисусMво ак-
Mуелно; EроKлема

16) Да ли има још неких EроKлема (смеMњи)

17) ШMа је Eо :еMеMу ње;ов EроKлем (како :еMе ви:и EроKлем)

18) ШMа је за ро:иMеље највећи EроKлем у вези :еMеMове смеMње

19) Тру:ноћа (Mок, Mермин, евенMуалне комEликације)

20) Да ли је исEиMаник жељено или нежељено :еMе

21) Порођај (Mок, евенMуалне комEликације)

22) АE;ар скор

23) Да ли је :еMе о:мах заEлакало

24) Тежина :еMеMа на рођењу

25) Дужина :еMеMа на рођењу

26) Да ли је :еMе :ојено (колико :у;о)/није :ојено (зKо; че;а није
:ојено)

27) Да ли је новорођенче Kило мирна или Eлачљива KеKа

28) Да ли је исEиMаник Kио з:рава или Kолесна KеKа у Eрвој ;о:и-
ни живоMа

29) По:аци о з:равсMвеном сMању Mоком :еMињсMва (након Eрве
;о:ине живоMа)

30) Да ли је :еMе :уже хосEиMализовано

31) Ко је чувао :еMе

32) Ко је још Eома;ао око чувања :еMеMа

33) Да ли је :еMе у :ужем Eерио:у Kило о:војено о: ро:иMеља

34) Ка:а је :еMе Eрохо:ало

35) Ка:а је :еMе Eро;оворило (Eрви сло;ови, Eрва реч, Eрвва рече-
ница/:ве речи) 
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36) Какав је Kио EрисMуE ро:иMеља у о:носу на Eо:сMицај развоја
хо:а и ;овора

37) Да ли је Kило EроKлема са енурезом (ка:а је EресMало :невно/
ноћно мокрење)

38) Да ли је Kило EроKлема са енкомEрезом

39) Како је :еMе навикавано на чисMоћу

40) АEеMиM (нека: и са:)

41) Какав су EрисMуE ро:иMељи имали у о:носу на исхрану :еMе-
Mа

42) Сан (усEављивање, риMам сEавања, квалиMеM сна, ноћни сMра-
хови, сомнаKулизам...)

43) Да ли :еMе неко усEављује, :а ли :еMе само сEава у соKи-креве-
Mу, ако не сEава само, са ким сEава

44) ПрисусMво :невних и/или ноћних сMрахова

45) ПрисусMво љуKоморе

46) ПрисусMво Eовишене наEеMосMи

47) Да ли је :еMе живахно (хиEеракMивно)

48) Да ли исEиMаник има EроKлема са ;руKом моMориком, фином
моMориком, ви:ом, слухом, ;овором

49) Да ли је :исциEлински кажњавано у школи

50) Какве су мо;ућносMи Eажње

51) Да ли је исEиMаник имEулсивно и а;ресивно (:есMрукMивно
Eонашање) :еMе

52) Да ли исEољава оKлике :еликвенMноо; Eонашања

53) Да ли је :еMе Eослушно/неEослушно

54) Да ли је :еMе својевољно/„Mвр:о;лаво”

55) Да ли је исEиMаник си;урно/неси;урно :еMе

56) Да ли је исEиMаник Eасивно-зависно :еMе

57) Да ли је исEиMаник сMи:љиво :еMе

58) Да ли је исEиMаник EреосеMљиво :еMе

59) ПрисусMво зацењивања

60) ПрисусMво наEа:а Kеса

61) ПрисусMво не;аMивисMично; Eонашања

62) ПрисусMво селекMивно; муMизма

63) ПрисусMво оKлика инхиKовано; Eонашања
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64) Да ли се :еMе самоEовређује

65) Да ли је исEиMаник ексMроверMно/:рушMвено или инMроверM-
но/ усамљено :еMе

66) Какво; је MемEераменMа исEиMаник

67) Какво; је каракMера исEиMаник

68) Да ли је Kило неких осоKеносMи/EосеKносMи (сEецифичносMи)
у раном развоју :еMеMа

69) За ко;а је :еMе емоционално највише везано

70) Да ли је Kило (има ли и са:а) EроKлема о:вајања/сеEарације
(+ 0 -) 

71) Да ли су мо;ући :о;овори/комEромиси у вези EосMављених
захMева (+ 0 -)

72) Да ли казне имају ефекMа (+ 0 -)

73) Како :еMе реа;ује на Eримењене казне и ускраћивања

74) Ко и како (на који начин) кажњава :еMе

75) Какво је :еMеMово расEоложење (емоционална сMаKилносM/
емоционална несMаKилносM)

76) НајлеEша усEомена из :еMињсMва

77) НајнеEријаMнија усEомена из :еMињсMва

78) Са ким се :еMе највише и најчешће :ружи (:еца из комшилу-
ка, :еца из школе, узрасM и Eол :еце са којом се :ружи)

79) Како се слаже са :ецом

80) Да ли има најKоље; :ру;а/:ру;арицу 

81) Како се слаже са KраMом/сесMром

82) Како се слаже са ро:иMељима

83) Да ли :еMе има сMечене навике и вешMине

а) хи;ијенске

K) ра:не 

84) Да ли :еMе Eохађа/ло оK:анишMе/заKавишMе/врMић (како се
Eонаша/како се а:аEMирало на ор;анизовани ра: у ;руEи)

85) Да ли :еMе Eохађа/ло Eре:школско о:ељење (како се Eонаша/
како се а:аEMирало на ор;анизовани ра: у ;руEи)

86) Да ли :еMе Eохађа школску насMаву

87) Који разре: Eохађа

88) Да ли ре:овно Eохађа школску насMаву
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89) Какав усEех је EосMи;ло у :оса:ашњем школовању

90) Омиљени школски Eре:меM

91) Који Eре:меM му Eре:сMавља EосеKан EроKлем

92) Како је савла:ало Mехнику чиMања

93) Како је савла:ало Mехнику Eисања

94) Како је савла:ало ;ра:иво из маMемаMике (рачунске и :ру;е
маMемаMичке оEерације)

95) Како учи сMране језике

96) Како је (и :а ли је) научило :а ;ле:а на саM са казаљкама

97) Каква су заEажања учиMеља о исEиMанику (шMа учиMељ каже о
:еMеMу)

98) Ко Eомаже :еMеMу ка: учи

99) Како и колико :еMе временски учи

100) Да ли исEиMаник има ра:но месMо и EоMреKан маMеријали за
ра: (ра:на соKа, ра:ни сMо, школске уџKенике, школски EриK-
Eр, лекMиру, KиKлиоMеку)

101) Да ли ко: исEиMаника EосMоји раскорак између реалних сEо-
соKносMи и жељених циљева (нивоа EосMи;нућа – усEеха)

102) Да ли су ро:иMељи за:овољни исEиMаниковим EосMи;нући-
ма

103) Каква је ор;анизација :невних акMивносMи исEиMаника

104) Каква је ор;анизација излазака

105) Која сфера инMересовања :оминира ко: исEиMаника

106) Да ли исEиMаник има неки хоKи

107) Којим сEорMом се Kави

108) Омиљене ваннасMавне акMивносMи

109) Да ли има/имало симEаMију

110) Да ли се заKавља/заKављало

111) Нај:ужа емоционална веза

112) Начин емоционално; везивања

113) Да ли је (и о: ко;а је) исEиMаник сMицао знања из сексуално;
оKразовања

114) Да ли има неких Mешкоћа на Eлану сексуално; Eонашања/
функционисања
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115) Какви су сMамKени услови у којима исEиMаник и ње;ова Eо-
ро:ица живе

116) Поро:ична маMеријална Eримања (социо-економски сMаMус
Eоро:ице)

117) Ко све живи у Eоро:ичној заје:ници са исEиMаником (мајка,
оMац, KраM, сесMра, :е:а, KаKа...)

118) Основни Kио;рафски Eо:аци о члановима Eоро:ице исEиMа-
ника

а) сMеEен сро:сMва

K) кален:арски узрасM 

в) школска сEрема

;) занимање

:) ;:е и шMа ра:и Eрофесионално

е) з:равсMвено сMање

ж) о:нос Eрема исEиMанику

з) Eоро:ични о:носи (сла;ање/сара:ња са :ру;им чланови-
ма Eоро:ице) и зоне сукоKа

И) нарав

119) Брачни о:нос (функционалан/:исфункционалан) и зоне
сукоKа

120) Ро:иMељски о:нос (скла:ан/нескла:ан) и зоне сукоKа

121) У каквим су Eоро:ицама живели ро:иMељи исEиMаника

122) ЗлосMављање у Eоро:ици

123) Занемаривање у Eоро:ици

124) Начин васEиMања :еMеMа (уса;лашеносM/неуса;лашеносM
сMавова ро:иMеља у начину васEиMавања :еMеMа)

125) О:нос у Eримени на;ра:е и казне у васEиMном Eроцесу 

126) Из;ле: исEиMаника

127) Да ли је исEиMаник за:овољан својим из;ле:ом

128) Начин о:евања

129) ВерKална и неверKална комуникација исEиMаника

130) Да ли EосMоји још нешMо шMо је о: значаја за исEиMаника и
ње;ову Eоро:ицу, а :а није оKухваћено EреMхо:ним EиMањи-
ма/сMавовима (:ру;е важне наEомено о исEиMанику и ње;овој
Eоро:ици)
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131) Сара:љивосM, исMрајносM, ниво Eажње и наEора конценMра-
ције и :ру;е каракMерисMике у Eонашању исEиMаника Eри ра-
:у у условима MесM сиMуације

132) За:аMке извршава :есном, левом или и је:ном и :ру;ом ру-
ком 

133) Какав уMисак исEиMаник и исEиMаникова Eоро:ица ос-
Mављају на исEиMивача

134) ШMа је EоMреKно :еMаљније Eрора:иMи/исMражиMи у ексEло-
раMивном инMервјуу и у оквиру целокуEне Eсихо:ија;носMич-
ке Eроцене

Пре:лажем :а оEсервацијом Mоком инMервјуа и на основу не-
верKалне комуникације инMервјуер оKраMи Eажњу и :а еви:ен-
Mира сле:еће асEекаMе клијенMово; неверKално; Eонашања (она-
ко као их :ају Nietzel, M., Bernstein, D., Milich, R у књизи Уво: у
клиничку Eсихоло;ију):

1) Физички из;ле: – висина, Mежина, :оMераносM, начин о:евања
и сMање о:еће, неоKичне каракMерисMике, мишићавосM, начин
чешљања.

2) КреMње – EокреMи; Eоновљени EокреMи шакама, рукама, ;ла-
вом, но;ом или сMоEалом; Mикови или неки :ру;и ви:љиви
нехоMични EокреMи, хо:ање наоколо, руковање ци;ареMама,
шиKицама или :ру;им оKјекMима.

3) Држање Mела – млиMаво, укочено, Eрекрижене или неEрекри-
жене руке или но;е, :ржање ;лаве рукама.

4) КонMакM очима – сMалан, Eовремен, никакав.

5) Израз лица – смеши се, мршMи се, Eрави ;римасе, Eо:иже оKр-
ве.

6) Емоционална EоKуђеносM – сузе, влажне очи, знојење, сува ус-
Mа, чесMо ;уMање, црвенило или Kле:о лице, :рхMање ;ласа или
руку, уKрзано :исање, чесMе Eромене Eоложаја Mела, Mрзање на
на;ле звукове, неEрикла:но смејање.

7) Значајке ;овора – Mон ;ласа, Kрзина, неразвијен ;овор, муцање,
засMајкивање, на;ласци, јасноћа, сMил, на;ли Eрелази или ис-
EушMања (Nietzel, Bernstein, Milich, 2002, сMр. 168/169).

Уз наEомену :а уз уочавање клијенMово; неверKално; Eона-
шања, клиничар MреKа :а насMоји :а уочи и неусклађеносM вер-
Kално; и неверKално; Eонашања. 
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SUMMARY SEMI-STRUCTURED INTERVIEW

THE LIST OF BASIC DEVELOPMENTAL INFORMATION

FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS

(LBDI-CA)

Many psychodiagnosticians consider the interview to be the basic
and irreplaceable method and even the “crown witness” of the
psychodiagnostic battery. Accepting that point of view and acknowl-
edging the fact that semi-structured interviews have been gaining in
popularity, this paper aims to offer psychologists (undergraduate
and graduate psychology students, psychology interns, those
specializing in and specialists of medical psychology) a solid semi-
structured interview. Based on theoretical knowledge and grounded
in decades of practical experience, including thousands of interviews
conducted with children, adolescents and their parents, this paper
presents a semi-structured interview called The List of Basic Devel-
opmental Information for Children and Adolescents (LBDI-CA). We
hope that our co-practitioners will find this semi-structured inter-
view useful as a foremost technique from the developmental age
psychodiagnostic battery for the assessment of children and
adolescents.

KEY WORDS: Clinical psychology, psychodiagnostics, developmental age psycho-
diagnostics, interview, semi-structured interview.


